
APM São José em   
plena atividade
O primeiro trimestre de 2018 foi de intensa 
atividade para a APM São José dos Campos. 
Atuando em várias frentes, a nova diretoria 
vem promovendo esforços no sentido de pro-
por e implementar ideias inovadoras, sem 
perder de vista a experiência dos colegas que 
participam há muitos anos da vida associativa 
da comunidade médica da cidade.

Veja nesta edição do Jornal do Médico uma sín-
tese das ações que vêm sendo desenvolvidas.

Informativo da Associação Paulista de Medicina 
São José dos Campos - SP
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GIRO RÁPIDO
Dica de filme

A forma da água

Grande vencedor do Oscar 2018, com 13 indi-
cações e 4 estatuetas, incluindo as de melhor 
filme e melhor diretor, A forma da água se passa 
nos anos 60, em meio aos grandes conflitos 
políticos e as grandes transformações sociais 
ocorridas nos Estados Unidos. Elisa, zeladora 
em um laboratório experimental secreto do 
governo, conhece e se afeiçoa a uma criatura 
fantástica mantida presa no local.

Ficha Técnica:
A forma da água (2017) (The shape of water, EUA, 2017)
Duração: 121 min.    Classificação: 16 anos
Direção: Guillermo del Toro   
Roteiro: Guillermo del Toro e Vanessa Taylor
Elenco: Michael Stuhlbarg, Sally Hawkins, Michael 
Shannon, Doug Jones, Octavia Spencer

Fonte: site Omelete

CLASSIFICADOS  |  De médico para médico
• ALUGO salas comerciais e loja no Centro Comercial IRONMAN, no 
Urbanova. Tratar com André ou Helio. Tel.: (12) 98121-7200 / 99620-3278.

• ALUGO sala de consultório médico, em clínica de alto padrão, mo-
biliada, com wi-fi e PABX. Ampla sala de espera com ar condicionado e TV.  
Av. Anchieta, Jd. Esplanada. Contato: 3947-7020 com Mauricéia.

• ALUGO sala para consultório e vendo os móveis. Todos os móveis por 
R$ 980,00. Sala sem móveis: R$ 800,00. Condomínio: R$ 300,00. End.: R. 
Francisca Maria de Jesus, 347, 8º and., sala 809 (atrás do Espaço Andrôme-
da, Jd. Satélite). Contato: 99605 8061 (Whatsapp). Dra. Natalia Plonski.

• VENDO um aparelho de ultrassonografia / ecocardiografia modelo 
MyLab50 Xvision com monitor LCD 19” e acessórios da marca ESAOTE. Valor 
R$ 40 mil. Ultrassom / Ecocardio Esaote MyLab 50 Xvision LCD Doppler. 
Contém: 1) Transdutor Linear LA332E (11-3); 2) Transdutor Cardíaco Setorial 
PA240; 3) Computador; 4) Nobreak; 5) Sistema MedWare. Contato Cel. e 
Whatsapp: (11) 971288629, Yon Andrade.

• ALUGO sala comercial reformada, mobiliada, 30 m², sala 77, 7º 
andar, edifício Cinelândia (Praça Afonso Pena). Condomínio valor baixo. Falar 
com Rosalina – (12) 99620-1919.

• ALUGO sala comercial em área central de São José dos Campos, 50 
m², toda equipada. Período integral ou parcial. Rua Paulo Setúbal, 147, sala 
22, Edifício Alpha Center. Contato: (12) 3941-5415 ou 3949-1027 / Email: 
elainegorg@yahoo.com.br 

• ALUGO horários em consultório médico com secretária, wi-fi, duas 
salas de atendimento, recepção e sala de espera. Decoração em alto 
padrão, endereço nobre no Jardim Aquarius. Edifício Le Classique. Tratar 
pelo telefone (12) 99790-6470. Dra. Adriana Jardim.

• ALUGA-SE sala de alto padrão, Clínica Unique, Avenida Barão do Rio 
Branco, 692, 3921-6270 – 3913-3108. Falar com Dr. Paulo de Tarso.

• ALUGO - sala vaga em consultório médico. Contato: Ana Tereza de 
Almeida Oliveira e Claúdia Maria Nogueira. Tel. 3943-9448 / 3921-0306.

• VENDO – aparelho de Ecodoppler. Siemens 2009, Acuson X300, 3 
transdutores, linear VF 10-5, convexo CH5-2, endocavitário. Contato: Carlos 
Maldonado Campoy. Tel. 98113-2426. 

• VENDO microscópio cirúrgico ZEISS (OPM), modelo antigo, adequado 
para pequenas cirurgias. Contato com Francisco (12) 3652-4204 / (12) 
98848-4886.

• ALUGO – sala comercial de 51m², pronta, com piso, teto, luminá-
rias e instalação para ar condicionado, no Edifício Alpha Office Place, 
Rua Itajaí, 80, sala 312, 1º andar, Jardim Aquarius (ao lado da FAAP e da 
locadora de veículos, no Anel Viário). 01 vaga de garagem. As divisórias 
ficarão a critério do inquilino, negociáveis (desconto no aluguel).   
Contato: (12) 39213226 / 39411294 / (12) 981085555.

• ALUGO horário disponível em sala já montada, na Av. Adhemar de 
Barros. Contato Clarice ou Alessandra (12) 3921-2688 ou 3942-4804.

• ALUGO sala para médico mobiliada com PABX, no Ed. Oswaldo Cruz - 
prédio novo atrás do Pronval. Tratar com Paulo: 3941-1197.

• ALUGO horário em consultório, para profissionais da área da saúde. 
Falar com Fernanda no cel: 98157-8892.

• DIVIDO sala de consultório médico em clínica de Alto Padrão na 
Vl. Adyana, próximo ao Hospital Policlin da Nove de Julho. Ampla 
recepção com secretária, elevador para cadeirantes, Estacionamento para 
Clientes, Ar condicionado, Internet, Banheiros acessíveis na recepção e 
consultório, Brinquedoteca, equipe médica e odontológica já formada.  
Tel. (12) 991415531 Dra. Katia Ferrer - Cirurgiã Plástica.

• ALUGO ou VENDO apartamento novo com 2 dormitórios, repleto de 
armários, pronto para morar. Localizado próximo ao Hospital Municipal. 
Tel. para contato: 99771-0084 ou 98127-9040.

• ALUGO horário em consultório médico no Jardim Aquarius.   
Tel. (12) 3942-4213. Cecília Machado.

• Departamento Jurídico

• Defesa Profissional

• Departamento DES: licenciamento veículos, 
cópia adicional da CRLV, carteira internacional 
de habilitação (011-3188-4270), através da 
APM SP

• Planos Sul América, Bradesco Saúde e 
Omint

• AGL Serviços contábeis
(011-3188-4268), através da APM SP

• Preços diferenciados para associados em 
eventos científicos e sociais

• Preços diferenciados na compra de 
atestados (ASO, A, B) e CBHPM

• Sala de internet equipada 
(à disposição para associados)

• Fotocópias 
(cota mensal gratuita para associados)

• Locação do Auditório para palestras, 
reuniões e eventos científicos, com multimí-
dia completo (data show, computador) a preço 
diferenciado para associados 

• Estacionamento 24 horas   
(adquirindo o controle, somente associados)

• Divulgação no site da APM SJCampos 
(divulgação da clínica no guia médico, serviços 
como, divulgação de aluguel de salas, gratuito 
para associados APM)

• Convênio com a gráfica GC Saúde Impressos 
Gráficos, especializada no atendimento a empre-
sas de saúde (Desconto de 5% para associados)

• Convênio com a Escola de Inglês Wiseup 
(Desconto de 30% nas mensalidades, somente 
associados)

• Convênio com Instituto Wanderley Luxem-
burgo 

(Desconto de 30% nos cursos, medicina esportiva, 
fisioterapia, psicologia, entre outros, somente 
associados)

• Convênio com CIEE - Centro de Integração 
Empresa Escola 
(Desconto de 36% para associados)

• Convênio com a Associação Comercial e 
Industrial, para usufruir de diversos produtos e 
serviços com desconto para sócios, como banco de 
dados do SCPC, Prospecção Qualificada e outros. 

Informações: natalia.braile@acisjc.com.br

• Jornal do Médico (mensal);

• Sócio da APM tem desconto em teatro,  
www.apm.org.br;

• Clube de Campo APM SP 
(Serra da Cantareira)  
http://www.apm.org.br/aberto/ clube.aspx;

• Nós cuidamos do seu animalzinho como você 
cuida dos seus pacientes: Com Carinho, descon-
to especial para sócios da APM.
www.caocarinho.com.br ou (12) 3922-8785

Por que ser sócio da APM SJC

BENEFÍCIOS APM SP QUE TAMBÉM PODEM SER UTILIZADOS PELOS SÓCIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

SERVIÇOS
• Seguros: saúde, vida, automóvel, planos de previdência
privada.
• Burocracias: CNES, Folha de Pagamento, DETRAN, Car-
tório, Prefeitura, Aquisição da Tabela CBHPM, Vigilância 
Sanitária e DEMED*.
• Vantagens: classificados gratuitos no Portal e na Revis-
ta da APM.
• Compras: descontos especiais em produtos de empre-
sas de eletrodomésticos, entre outras.
• Anúncios na Revista e no Portal.

CULTURA E LAZER
• Clube de Campo: 66 alqueires de muita natureza e total 
infraestrutura.
• Pinacoteca: renomados artistas como Volpi, Di Caval-
canti, Tarsila do Amaral, entre outros.

• Eventos culturais: exposição de arte, apresentações
musicais, lançamentos de livros.
• Cursos de Artes: idioma, pintura, piano, entre outros. 

COMUNICAÇÃO
• Diagnóstico e Tratamento e São Paulo Medical Jour-
nal: revistas científicas indexadas na LILACS, Medline e
Scielo.
• Revista da APM: publicação mensal com assuntos de
interesse para o médico, tais como política médica,
cultura, lazer, etc. 
• Portal da APM: informações diárias sobre saúde e
medicina.

EDUCAÇÃO MÉDICA CONTINUADA
Realizamos eventos em diversas áreas de atuação cien-
tífica, visando à atualização profissional. Atualize seus 
conhecimentos participando das reuniões científicas, sim-
pósios, congressos, jornadas, palestras e cursos.

DEFESA PROFISSIONAL
A Associação Paulista de Medicina desenvolve um conjun-
to de atividades para o exercício da medicina dentro de 
padrões éticos, técnicos e científicos. Além disso, oferece 
assistência jurídica para associados, quando acusados de 
má prática da medicina.

CLUBE DE BENEFÍCIOS
O Clube de Benefícios da APM são oportunidades imper-
díveis de Empresas de porte onde os valores dos produtos 
e serviços são mais baixos que os de mercado, porque o 
Clube se relaciona diretamente com os fabricantes.

• Barbara Landucci Grion
Oftalmologia

• Lucas Fadel Monteiro dos Santos
Pediatria/Medicina Intensiva Infantil 

A APM SJCampos saúda e dá boas-vindas 
a seus novos associados!

Novos associados

ATUALIZE SEU CADASTRO! 
(12) 3922-1079 - apm@apmsjc.com.br

A APM É LIVRE PARA 
DEFENDER O MÉDICO 
E A MEDICINA
Para ser livre, precisa ser 
forte. Seja sócio da APM.

Ligue hoje: 3922-1079

Protesto por melhorias no SUS
Médicos, pacientes e demais profissionais de 
saúde participarão, no dia 5 de abril, em São 
Paulo, de ato público por melhorias no Sistema 
Único de Saúde (SUS). O protesto terá início 
na sede da APM e terminará com um abraço à 
Catedral da Sé, por volta de 12h. Haverá ainda 
um minuto de silêncio em solidariedade aos 
pacientes que sofrem aguardando acesso e 
atendimento digno em todo o país.

A ação foi propositalmente marcada às véspe-
ras de 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, para 
chamar a atenção dos cidadãos e da mídia e 
para colocar a discussão em pauta em todos os 
setores da sociedade. É fundamental lembrar 
que praticamente 100% dos brasileiros de-
pendem da rede pública, desde a atenção pri-
mária à terciária. São exemplos as vacinações 
em massa, os transplantes hepáticos e, neste 
momento, os mutirões de vacinação contra a 
febre amarela.

Agita São José!
Tudo pronto para a 13ª Caminhada Agita São José, realizada pela Associação Paulista de Me-
dicina de São José dos Campos! Será no dia 8 de abril (domingo), das 8h às 11h. Saída da Casa do 
Médico (Av. São José, 1187, centro) e chegada no Parque Vicentina Aranha.

Participe dessa ação de incentivo à saúde e ao bem-estar, pela prática regular de atividades 
físicas. Informações: (12) 3922-1079.

Facebook e Instagram
A página da APM São José dos Campos mudou para facebook.com/apmregionalsjc. 
Curta a nossa página e fique por dentro das atividades da Associação! Agora também 
temos perfil no Instagram – apmsaojosedoscampos. Siga-nos!

Reunião de Planejamento Estratégico com diretores da 
APM SJCampos, dia 20 de fevereiro

Fonte: site da APM

Concurso
A Prefeitura de São José dos Campos realizará 
concurso público para a contratação de 30 mé-
dicos, nas especialidades de clínico geral, gine-
cologia/obstetrícia e pediatria. As vagas são 
para cargos efetivos – 10 de cada especialidade 
–, regidas pelo Estatuto do Servidor Municipal, 
com jornada de 20 horas semanais.

As inscrições estão abertas até o dia 8 de 
abril e poderão ser feitas diretamente no site 
da Prefeitura: www.sjc.sp.gov.br/concurso. 
Não há taxa de inscrição. O candidato deverá 
preencher o formulário de inscrição online e 
transmitir os dados pela Internet. Os requisitos 
básicos são os documentos que comprovem 
a conclusão no curso de Medicina e registro 
no CRM (Conselho Regional de Medicina). No 
caso das especialidades de pediatria e gine-
cologia/obstetrícia também serão exigidos o 
título de especialista ou residência médica na 
área. O salário oferecido é de R$ 3.401,26, no 
entanto, ao vencimento inicial, de acordo coma 
legislação vigente, poderão ser acrescidas as 
verbas de adicional de desempenho, adicional 
de condições especiais de trabalho e adicional 
de insalubridade, atingindo uma remuneração 
de até R$ 7.333,45.

Os profissionais aprovados no concurso virão 
para recomposição do quadro de servidores, 
conforme necessidade da Secretaria de Saúde. 
O concurso terá validade de um ano, podendo 
ser prorrogado por igual período. Atualmente, 
a Prefeitura conta com 541 médicos em seu 
quadro efetivo, distribuídos por toda a rede de 
saúde do município.
          Fonte: PMSJC

Mutirão
A Prefeitura de São José dos Campos vai reali-
zar um mutirão de cirurgias de catarata e con-
sultas de oftalmologia para reduzir o tempo de 
espera dos pacientes atendidos pelo SUS (Sis-
tema Único de Saúde). A previsão é ofertar, nos 
próximos 6 meses, 6.000 consultas e 1.000 
cirurgias, com investimento de R$ 1,815 milhão 
neste período.

A Prefeitura fará o credenciamento de empre-
sas médicas interessadas na prestação dos 
serviços. O credenciamento tem prazo de 6 
meses, podendo ser prorrogado por igual pe-
ríodo. Os procedimentos devem começar ainda 
no mês de março.
          Fonte: PMSJC

Curta nossa página 
no Facebook!

facebook.com/apmregionalsjc



Quality Cancer Care: Recognizing Excellence
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AGENDE UMA VISITA

SHH
Serviço de Hematologia(12) 3519-3766

contato@shhsjc.com.br
www.shhsjc.com.br

Serviço de 
Hematologia
excelência no diagnóstico e 
tratamento de doenças do sangue 
há mais de 35 anos

SHH
Serviço de Hematologia

Infraestrutura completa 

Equipe médica especializada em 
Hematologia Geral e Onco-hematologia

Atendimento humanizado e 
personalizado

Laboratório qualificado em doenças  
do sangue
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São JoSé doS CampoS, Sp 
Rua Antônio Saes, 425
(estacionamento à  
Rua das Monções)

JaCareí, Sp
Rua Rui Barbosa, 379, 
3º andar, sala 304

8 de Março
Dia Internacional 
da mulher.

Dia de quem 
é especial 

todos os dias! 
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IMPORTANTE
A APM São José dos Campos esclarece que o conteúdo do material pu-
blicitário encartado no Jornal do Médico é de exclusiva responsabilida-
de do anunciante. A APM se reserva o direito de recusar a divulgação de 
conteúdos não condizentes com a ética médica e a legislação vigente.

• Tomografia Multislice 
(Angiotomografia Coronariana)

• Ressonância 3 Tesla 
(Exames de Coração)

• Ultrassonografia

• Biópsias / Punções

• Radiologia Digital

• Mamotomia

• Elastografia

• Doppler 3 D

• Medicina Nuclear / PET CT

• Exames Laboratoriais

Central de Agendamento:

• Av. Andrômeda, 227 - lj 140 - Jd Satélite
• Av. Nove de Julho, 305 - Vila Adyana
• Rua Paraibuna, 811 - Jd São Dimas

São José dos Campos

• Av. Major Acácio Ferreira, 500 - Centro
Jacareí

PLANI.COM.BR

Responsável Técnico: 
Dr. Arilton José dos Santos Carvalhal • CRM 28348/SP

(12)3797-5411
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Única clínica de Urologia do Vale do Paraíba 
com serviços de consultas, procedimentos de 
pequeno porte, litotripsia extracorpórea, cirur-
gias, videolaparoscopia e cirurgia robótica. 

CORPO CLínICO: Jorge Cezar P. de Castro  |  Marco Antonio Fioravante 
José Ronaldo Bigatão  |  Luiz Antonio Bonetti  |  Mario Henrique Bavaresco

Rua Marcondes Salgado, 28 - V. Adyana -S.J.Campos - SP | (12) 3923-1002 | 3519-3390
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Prezados Colegas,

Quer me parecer ser muito importante termos 
clareza de ideias sobre nossos propósitos que 
concorram para a melhoria do bem-estar cole-
tivo, principalmente por sermos profissionais 
de ajuda, com o mister maior de cuidar da Vida. 
Nesse sentido, recentemente ouvi do presiden-
te da APM Estadual, Prof. José Luiz Gomes do 
Amaral, a fala sobre a importância de as pes-
soas principalmente, além das instituições e 
organizações, terem um modelo de posturas 
que retrate a integridade de seus propósitos, 
com os quais a maioria esteja sintônica e pelos 
quais vista a camisa para empreender a batalha.

Também ouvi recentemente do médico e depu-
tado federal Luiz Henrique Mandetta sobre a im-
portância da organização política dos médicos. 
Nossa classe, principalmente nos últimos anos, 
vem sofrendo uma série de derrotas. Carga 
horária de trabalho aumentada, remuneração 
diminuída, locais onde as condições de trabalho 
não são adequadas, falta de uma carreira de Es-
tado. Temas como financiamento do SUS e pre-
sença de capital estrangeiro no financiamento 
da Saúde – sem a devida regulamentação - têm 

EDITORIAL

gerado também consequências danosas sobre 
o trabalho do médico. 

Mas, mais do que isso, nos últimos tempos, 
ocorre uma fragmentação do movimento médi-
co, com processos e judicializações, principal-
mente nas esferas estaduais e federais, o que 
certamente não é bom, como um todo, para a 
classe médica.

Atentando para esse cenário, foi lançado no 
ano passado, no Congresso Nacional, a Frente 
Parlamentar da Medicina, que reuniu o apoio 
de mais de 200 deputados. A ideia da Frente é 
conseguir compor um grupo de parlamentares 
(suprapartidário) que concorde em atuar na 
defesa de objetivos ligados à Medicina e, con-
sequentemente, também à Saúde. 

Hoje existe uma grande repulsa das pessoas, 
de maneira geral, com relação à política, tão 
atolada no brejo da corrupção. Porém, todos 
sabemos, não é a política a fonte do dano, mas 
sim a atitude dos que a exercem de forma tão 
prejudicial. Todavia, sabemos também, sem o 
exercício político, tradução de propósitos ín-
tegros, não conquistaremos mudanças, sem o 

David Alves de Souza Lima
Presidente APM SJCampos
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que pouco ou nada avançaremos para alcançar-
mos as transformações no sentido do bem-es-
tar coletivo. 

Diante deste cenário calamitoso, meu alerta é 
no sentido da necessidade premente da classe 
médica organizar-se politicamente, concorren-
do para termos representantes que defendam 
a pauta médica e da saúde nas esferas muni-
cipais, estaduais e federal, antes que o colap-
so global ocorra. Tudo fala a respeito de uma 
tendência de piora da situação como um todo. 
Precisamos nos unir e ter um modelo em men-
te, visando encontrar respostas: 

O que queremos? 

Quais são nossas reivindicações? 

Para tanto, precisamos compor uma pauta de 
discussão para lutar por questões que nos di-
zem respeito e são de nossa responsabilidade, 
fundamentalmente, por sermos profissionais 
de ajuda!

David Alves de Souza Lima
Presidente APM SJCampos

www.apmsjc.com.br

DESTAQUE

Não é a política a fonte do dano
APM SJCampos   
dinamiza atuação
A nova diretoria da APM São José dos Campos 
tem atuado em várias frentes, buscando cum-
prir seus objetivos de propor e implementar 
ideias inovadoras, a partir da experiência dos 
colegas que há muitos anos participam e cola-
boram com a vida associativa da comunidade 
médica da cidade. Confira algumas das ativida-
des e ações realizadas e/ou em andamento. 

Participe você também. 
Suas contribuições são bem-vindas!

O presidente da APM Estadual, José Luiz 
Gomes do Amaral, esteve em SJCampos 
no dia 15/3. Acompanhado pelo presi-
dente da APM SJCampos, David de Souza 
Lima, ele visitou a Faculdade de Ciências 
Médicas Humanitas, sendo recebido pelo 
diretor geral da instituição, Luiz Antonio 
Vane e por estudantes, dentre eles Gabriel 
Mizutani Takara (foto).

Reunião de Planejamento Estratégico 
com a diretoria, dia 20 de fevereiro.

O Baile do Médico 2018 será organizado por Soraia Estácio 
(segunda, da esq. para a dir.). A primeira reunião de planejamen-
to, em fevereiro, teve a participação de David de Souza Lima, 
presidente da APM SJC; e das diretoras do Departamento Social, 
Renata Souza Lima e Carmen Quaglia. O baile deste ano será 
realizado no novo salão do Clube de Campo Santa Rita.

Reunião de planejamento do Baile do Médico 2018, com a 
participação de Wellington Rangel, que está colaborando 
com sugestões de melhorias na gestão da APM São José dos 
Campos. Presentes Sérgio dos Passos Ramos, delegado junto 
à APM Estadual; David de Souza Lima, presidente da APM 
SJCampos; Anibal Monteiro de Castro, advogado da APM 
SJCampos; e Soraia Estácio.

Visita da diretoria à Faculdade de Ciências Médicas Humanitas, 
dia 2 de março. Os diretores Hélio de Souza Lima (Comunicações), 
David de Souza Lima (presidente), Othon Mercadante Becker (vice
-presidente) e Nathalia Caterina (Comunicações) foram recebidos 
pelo diretor geral da instituição, Luiz Antonio Vane, e pela diretora 
administrativa e financeira, Cláudia G. A. Soares.

No dia 19 de fevereiro, diretores da APM SJC e APM SP reuniram-
se para tratar de assuntos de Defesa Profissional. Na foto, David 
de Souza Lima, presidente da APM SJC; Florisval Meinão, diretor 
administrativo da APM SP; Israel Diamante Leiderman, diretor 
de Defesa Profissional da APM SJC; Marun David Cury, diretor de 
Defesa Profissional da APM SP; Othon Mercadante Becker, vice
-presidente da APM SJC.

O vice-prefeito de São José dos Campos, 
Ricardo Nakagawa, o secretário de 
Saúde, Oswaldo Huruta, e a diretora do 
Departamento de Regulação e Controle, 
Marta Ramalho, participaram da reunião 
de diretoria da APM SJCampos, em março, 
para discutir assuntos pertinentes à saúde 
pública no município.

Dia 9 de março, diretores da APM SJC partici-
param de encontro com o deputado federal Luiz 
Henrique Mandetta, representante da Frente 
Parlamentar da Saúde, na APM SP. 

Na foto, David de Souza Lima, presidente da 
APM SJC; Mandetta; Hélio Alves de Souza Lima, 
diretor de Comunicações da APM SJC; Camillo 
Soubhia Jr., presidente da APM Taubaté.

Dia 19 de março, a diretoria da APM 
SJCampos (Othon Mercadante Becker, 
vice-presidente; David de Souza Lima, 
presidente; João Manuel Maio, diretor 
cultural) visitou a APM Estadual, sendo 
recebida pelo diretor cultural, Guido 
Palomba, e pela coordenadora cultural, 
Flávia Negrão. 


